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BB 6/7 op bezoek in de Technobiel

In deze Nieuwsbrief

Nieuws van de directie met een update over het corona-virus. Wat korte nieuwtjes en de vaste rubrieken. Veel
leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Het coronavirus roept vragen op bij iedereen en wij zijn
dagelijks gericht op updates rondom het virus.
Vandaag hebben we op basis van de persconferentie
van het kabinet de volgende vertaling gegeven aan de
aangekondigde maatregelen:
● De school blijft gewoon open.
● We nemen niet deel aan grote
groepsbijeenkomsten
● De h
 ygiënemaatregelen d
 ie landelijk geadviseerd
worden, blijven ook gelden.
• Was de handen regelmatig en goed met water en
zeep
• Gebruik wegwerp handdoekjes, indien niet
mogelijk, vervang de handdoek dan zéér regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
● geen handen schudden.
● uw kind thuis houden, als uw kind verkouden is,
keelpijn heeft, veel hoest of koorts heeft.
• Wilt u de school via de gebruikelijke wijze op de
hoogte brengen als u uw kind thuis houdt?
• Wanneer uw kind een hele dag klachtenvrij is
geweest, is hij of zij weer van harte welkom op
school.
Voor meer informatie kunt u terecht op w
 ww.rivm.nl
Zieke leerkracht?
Ook voor onze leerkrachten en andere medewerkers
geldt dat zij bij klachten niet op school zijn. Dit kan ertoe
leiden dat we klassen naar huis moeten sturen.
We houden u hierover op de hoogte als het de groep
van uw kind(eren) betreft.
Geldig tot 31 maart 2020
Vooralsnog gelden de bovengenoemde maatregelen op
onze school tot 31 maart a.s. Mochten er nieuwe
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ontwikkelingen zijn, houden wij u uiteraard op de hoogte.
In de bijlage vindt u tevens een brief van onze
bestuurder.
Afgelasten museumbezoek en clusterworkshop
Aanstaande maandag 16 maart gaat het bezoek aan
het Rijksmuseum voor de groepen 6 t/m 8 n
 iet door.
Ook de clusterbrede talent-workshop op v
 rijdagmiddag
20 maart gaat niet door.
.wordt vervolgd op volgende pagina!

Agenda

SCHOOLJAAR 2019-2020
Vr 13 maart 2020
● Kijkochtend nieuwe leerlingen (09:00-11:30 u)
● Workshop ronde 7.2 (kort)

Ma 16 maart 2020
● Logopediste aanwezig op school
● Bag 2 school inzameling kleding bij de schuur ( hele
week)
Di 17 maart 2020
● Mararaad ( 13:00 - 14:00 u)
Vr 20 maart 2020
● Kleding ophaaldag
Ma 23 maart 2020
● Gastles: Bank voor de klas BB 6/7 & BB-8 ( middag)
Di 24 maart 2020
● Gastles: Bank voor de klas BB 5 (middag)
Do 26 maart 2020
● Medialessen in alle groepen ( middag)
V
 r 27 maart 2020
● Workshop ronde 8.1 (lang)
5 maart 2020

Tot slot
Komende week zullen we de mogelijkheid onderzoeken
voor het inzetten van digitale software in de
thuisomgeving of op welke wijze wij het leren op afstand
kunnen realiseren. U wordt hierover in een later stadium
en/of indien nodig geïnformeerd.

Als u niets hoort, dan is er dus niets nieuws of
noemenswaardigs te melden. We volgen uiteraard het
landelijk beleid op de voet.
Ik wens u een goede week en een fijn weekend toe.
Met vriendelijke groet,
Marjon Griffioen, d irecteur

Trefwoord
Thema: Ontbreken Inhoud:Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen binnen een samenleving. Kinderen hier en
kinderen daar. Jong en oud. Arm en rijk.  P
 assend bij T
 LIM g
 ewoonte 6; S ynergie-samen is beter

BIJBELVERHALEN
● KB: Jezus komt bij Zacheüs op bezoek (Lucas 19, 1-10); Jezus en de vrouw uit Kanaän (Matteüs 15, 21-28).
● OB: Jezus komt dichtbij (Matteüs 8, 28-34); Omzien naar elkaar (Matteüs 9, 1-8).
● BB: Niks mee te maken (Matteüs 8, 28-34); Omkijken naar elkaar (Matteüs 9,1-8).

OR-Stroopwafelactie !
Ook dit jaar hebben de leerlingen weer enorm
hun best gedaan met de stroopwafelactie.
Totaal zijn er 2
 371 pakjes verkochten en met
dit geld kunnen wij het schoolreisjes voor een
gereduceerd aanbieden.
● De t opverkoper is A
 iden met totaal
165 pakjes,
● het beste duo zijn Jelte en Tijmen
samen 162 pakjes,
● gevolgd door J
 asmijn 121 pakjes en
Romy 116 pakjes.
Namens de OR een heel groot applaus voor
jullie inzet !!

Schoolreis locatie 2020
Tijdens de bekendmaking van de topverkopers hebben wij ook direct de datum en locatie van het schoolreisje
onthuld. Voorafgaande aan de stroopwafelactie hebben alle leerlingen van groep 4 t/m groep 7 onder toeziend oog
van de Mararaad een stemformulier ingevuld.
Daaruit kwam duidelijk naar voren dat de bovenbouw een andere voorkeur heeft dan de onderbouw.
Hierdoor is er gekozen om naar 2 verschillende locaties te gaan.
De leerlingen van groep 6,7 & 8 (volgend schooljaar) gaan naar de Efteling e
 n groep 4 & 5 gaan naar de
Julianatoren.
De locatie voor de kleuters en groep 3 (huidige groep 2 leerlingen) wordt later bekend gemaakt.
In tegenstelling tot andere jaren gaan wij volgend schooljaar op vrijdag ipv woensdag namelijk op 25 september
2020.

Bag-2-School Kledinginzameling
Afgelopen week hebben alle leerlingen weer een bag2school kledingzak m
 ee naar huis gekregen. U kunt deze zak
vullen met oude kleding, schoenen, lakens, etc.
Vanaf maandag 16 maart t ot uiterlijk vrijdag 20 maart 08.30 uur kunt u de gevulde zakken weer inleveren bij de
schuur (bij regen graag in de hal). Op vrijdag 20 maart (vroeg) worden alle ingeleverde zakken gewogen, waarvoor
onze school 3
 0 cent per kilo krijgt uitbetaald. Van dit geld kopen we materialen die we gebruiken bij de workshops.
We hopen dus weer op veel gevulde zakken
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Jarigen deze en volgende week

14 maart:

14 maart:

Siem (KB-A)
4 jaar

Nikki (BB 8)
12 jaar

15 maart:

16 maart:

Sjoerd (OB-4)
8 jaar

14 maart:

Liona (KB-B)
7 jaar

19 maart:

Lia (BB-5)
8 jaar

Menno (KB-B)
5 jaar

Wasouders
Komende periode:
Graag de was op donderdagmiddag ophalen in de keuken. Alvast bedankt!
Onderling wisselen kan uiteraard, als de was maar opgehaald wordt.
●

19 maart: Sandra Rietveld

●

2 april: Marjolein Bakker

●

26 maart: Joyce den Engelse

●

9 april: Liesbeth de Jong
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